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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

e ' Secretaria. de Educação Profissional e Tecnológica. ' 
, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sulde Minas Gerais 

o Av. Vicente Simões; 1111 — Nova Pouso “Alegre — 37553-465 - Pouso Alegre/MG - 
o - Fone: 65) 3449- 61 85/E- mail: : pppiQifsuldeminas. edu, br 

- Graduação ' -e Inovação “do: Instituto Federal de 

A os E Ata da Reunião da “Câmara de: “Pesquisa, Pós. 

Educação, Ciência e Tecnologia. “do Sul de Minas: 
o | o : Gerais, realizada em 18. de setembro de 2019. 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois: mil e dezenove, com início'as dez horas é e transmitida via 
webconferência : ( https: Hlconferenciaweb.rp. br/webconf/sindynara-ferreira), reuniram-se os membros 
da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) para reunião ordinária, sob a Presidência 
da Pró-reitora de. Pesquisa, -Pós- -Graduação e Inovação; Prof. “Sindynara Ferreira. “A pauta foi 

(Coordenador de Pós- -Graduação); Brígida iMonteiro Vilas Boas (NIPE Campus: Machado); Letícia 
-Gomes de Morais Amaral (Coordenadora de Pesquisa Campus. Machado); Donizeti Leandro. de Souza 

- (Representante GEAPE); Belami Cássia da Silva (Coordenadora de Pesquisa Campus “Avançado 
Carmo de Minas); Maria. Cecília Rodrigues Simões (Coordenadora de Pesquisa Campus Pouso Alegre); 
'Matia Josiane Ferreira: Gomes (NIPE Campus Pouso Alegre); Guilherme Oberlender (Coordenador de 

“ Pesquisa Campus Muzambinho); Juliano de Souza Caliari (Coordenador de Pesquisa Campus Passos); | 
" Thomé Simpliciano Almeida (NIPE Campus Passos); Wanderson Rodrigues da Silva (Coordenador de 

. Pesquisa - Campus Inconfidentes); Rafael Felipe Coelho Neves (Coorderiador de Pesquisa Campus: 
“Poços de .Caldas); Carolina: Mariane” Moreira (NIPE - Campus Poços de«Caldas).. A Presidente, | 
“Sindynara Ferreira, agradeceu a presença “de todos; justificou a ausência dos. professores Carlos José 
dos Santos, Marcelo Augusto dos Reis e Leandro, Gustavo: da Silva. Em seguida, declarou“aberta a: 
reunião informando: aos mémbros presentes, que quiserem' se pronunciar durante a reunião. devem. 
somente habilitar o microfone. Iniciou a ordem do dia: 1) Análise da minuta do regimento geral dos 
- programas Stricto sensu do IFSULDEMINAS: a professora Siridynara perguntou se alguém gostaria 
“de dar alguma sugestão quanto aos dizeres no documento. O professor Donizete relatou que no artigo. 
3º ficou em dúvida quanto a palavra. “conclusivo” e o coordenador Alexandre explicou. Informou que o 

- inciso IV do artigo 29 está um pouço solto, é sugeriu que fosse. retirado e adicionado, em “Disposições 
“Finais e Transitórias”. O professor Rafael relatou sobre a menção de cotas e a professora Sindynára. 
explicou que sairá uma. instrução normativa (IN) para os casos de Stricto sensu. A professora-Maria 
Cecília no artigo 42 sugeriu trocar a palavia. mestrado por mestre e “reforçar o título de doutor para a 

- banca de: mestrado: O professor Thomé preocupou com a 2 quantidade. de, meses no artigo 46. A 

“encaminhada com: antecedência aos membros sendo a seguinte ordém do dia: 1) Análise da minuta do | 
“regimento. geral dos programas Stricto sensu do IFSULDEMINAS (anexo, 1); 2 Instrução 

- Normativa para prócesso seletivo Lato sensu (anexo 2); 3) Instrução. Normativa para uso de  - 
- dados da Instituição em. pesquisa (anexo. 3); 4) “Tabela de pontuação; 5) Política de Inovação do 
IFSULDEMINAS. 6) Informes. gerais. Estavam presentes online na webconferência: Sindynara 

"Ferreira (Pró- Reitora de Pésquisa, Pós-Graduação e Inovação); Adélia Maria Spacek Dantas de 
" Oliveira (Coordenadora do Núcleo de. Inovação Tecnológica); Alexandre Thomé da Silva: de Almeida 
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46 professora Brígida relatou queo discente já entra sabendo quem irá orientar. Assim ficou deliberado 
“47. “que o discente deverá saber no, ingresso ao curso quem será o seu orientador; podendo estender este, 
48. prazo para até 2 meses (no máximo). Em seguida o professor Donizete solicitou melhor redação dos .. 

“49 artigos 50 € 51. A professora Brígida informou que no lugar de conceito seria melhor útilizar notas e . 
“50. deixar claro a média 7,0 para aprovação. Ficou deliberado que'o Coordenador Geral da Pós-Graduação, | 
51. Alexandre, mudaria o mesmo e à minuta seria enviada novamente ãos membros da CAPEPI, para que 
52» dessem um retorno dentro de 24:horas quanto aos pontos abordados, para que o documento siga os' 
53 . trâmites. Após-as considerações foi aberta a votação. A minuta do regimento geral dos programas o 
54 > Stricto sensu do IFSULDEMINAS “foi aprovada com 12 (doze) votos favoráveis, 00. Vo 

-- 55 contrários e 01 (uma) abstenção. Em séguida passou-se para. o segundo item de pauta, 2) Instrução. 
- 56" Normativa para processo seletivo Lato sensu. A profa. Sindynara. informou que foi deliberado no |. 
» 57 “Colégio de Dirigentes para que'o Campus tivesse autonomia sobre o processo. Esta IN somente coloca 
“58. algumas informações importantes a serem seguidas, para evitarmos problemas posteriores. Foi aberta a 

“= 594 palavra: O coordenador Juliano teve dúvida sobre a Comissão do processo, sé não. poderia ser a Copese. 
= 60“ A professora Sindynara explicou que é uma deliberação do Campus, que eles possuem autonomia-para - 
“—- 61: queesta Comissão seja, por exemplo, somente com membros: do Colegiado do Curso ou com membros 

- 62.” da Copese — por isto está-“comissão definida para tal” — igual está no Regimento do Lato serisu do 
63 IF SULDEMINAS. A professora Maria-Cecília ficou na dúvida se o colegiado não conseguir formar 
-64 esta comissão se o coordenador de pesquisa e pós-graduação é quem déve ajudar e a resposta foi 

- 65 positiva. Não havendo mais manifestação, osdocumento foi levado à votação e por unanimidadê a -- 
66. Instrução Normativa pára processo seletivo Lato sensu foi aprovada. A professora Sindynára 
“67, relatou que enviará para o procurador dar o seu parecer para somente depois, tornar pública:e passou 

; 68". parao terceiro item de pauta, 3) Instrução Normativa para uso de dados da Instituição em pesquisa . 
“69, e explicou que estão chegando muitas solicitações para uso de dados institucionais, assim, existe a 

70 - necessidade” de padronizar bem como nos respaldar para que ninguém saia prejudicado. Que é 
- 71 - necessário estar em constante conversar com o “Comitê de Ética em. Pesquisa com' Seres Humanos : 
“72: (CEP). Que sempre que houver uma pesquisa: com dados do IFSULDEMINAS é necessário colocar . | 
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- 73: como co-participante, dentro “da Plataforma Brasil, -o professor: Thomé .explicou que .quando já 
: 74 cadastrado como co-participante o projeto já chega ao CEP do IFSULDEMINAS. A coordenadora. 

75 : Maria Cecília perguntou o que significa envolver seres humanos deforma indireta? Entrevista com. 
76". pessoas não identificadas, seria um exemplo? .Q professor Juliano explicou que sim e foi além, sem 
77 - mesmo a intervesão física já é considerada como-dados indiretos. A professora Sindynara relatou sobre: - 
78 o parecer de mérito, que é uma ajuda quanto a ser, necessário ou não o cadastro da nossa pesquisa na 
79" plataforma Brasil e que o-nosso CEP não demora muito: quanto a esta resposta. O prófessor Juliano 

“. 80 - relatou que se a pesquisa envolve mais de uma instituição é necessário; passar por todos os: CEP 
81  independentemente é relatou que esta dinâmica poderá'vir a ser mudada áté o final do áno, conforme “« 82 foi relatado em nossa capacitação. Se foi aprovado em um CEP e-repróvado em outro, hoje a pesquisa 

- 83 não é aprovada para continuidade. A. professora 'Sindynara explicou que esta IN que está sendo . 
84 proposta é mais no sentido de resguardar o IFSULDEMINAS gomo um todo e agradeceu a professora 

"85 : Heloisa uma vez que é a coordenadora do CEP e sempre está nos auxiliando em questões como esta. 
86. “Não havendo'mais manifestações o documento foi levado à votação. A Instrução Normativa para uso 
87. de dados da Instituição em pesquisa foi aprovada com 09 votos favoráveis, 00 contrários e 02 o 
88. abstenções. Em seguida passou pará quarto item de pauta, 4) Tabela dé pontuação, comentou que.em 

-89'. reunião passada compartilhou. com: todos uma tabela de pontuação sobre o currículo Lattes dos 
- 90 servidores, que é usada para ranqueamento em editais: Que o coordenador Rafael fez a proposta para 

-91. - melhorarmos a pontuação da mesma. Em seguida abriú a palavra aos membros-que, por unanimidade, . 
“92 * ficou deliberado que será discutida. na próxima reunião, devido a proposta ter sido compartilhada 
93 - muito recênte. Passou-se assim para O jtem quinto, 5 Política de Inovação do IFSULDEMINAS, 

1 94 - informou que as reuniões do grupo já finalizaram, que o documento está sendo elaborado com todas g aa 
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(NIT) finalizar, colocaremos “para apreciação de todos. Em seguida passou para o item sexto, 6) 
" Informes. gerais, comó informes gerais, A) relatou que a Diretora Cristina e a Coordenadora anterior, . 
do Mestrado em. Ciência é Tecnologia de: Alimentos, participaram “de uma capacitação em Brasília 
sobre pontos que serão utilizados. para avaliação. Ficou claro sobre-termos o site também em outras 
línguas bem'como a nossa Jornada Científica e Tecnológica e Simpósio de Pós-Graduação ter avaliação. 
e premiação para os melhores: trabalhos. Sindynara explicou que antes de trazer esta. pauta para a 

- CAPEPI fez uma consulta aós organizadores da -Jornada/Simpósio- 2019 e-que devido a muitas - 
atribulações esta atividade não conseguirá pegar; Então, perguntou em seguida, se algum. membro da 

: CAPEPI teria condições de assumir esta responsabilidade para este ano (2019). Foi aberta a palavra e - o 
.por unanimidade, devido à proximidade do evento, ficou deliberado que esta avaliação acontecerá para . 

- Os próximos anos. Também faz necessário definir se a avaliação será no-dia da apresentação ou poderá - 
ocorrer já na avaliação dos resumos quando da submissão. B) Informou que 0 SUAP Pesquisa ainda 
não está- sendo utilizado devido necessitar que o SUAP Edu já esteja em pleno funcionando, para que 

» eles possam utilizar dados dos discentes. €) Infórmou que para padronização, os PPCs podem vir'com 
“ 9 nome mais claro, por exemplo especialização e não Lato sensu. Todos concoradam. O professor -- 
Donizete solicitou que para cursos Master of Business Administration (MBA) apesar de ser uma 
especialização, possa manter o nome. de MBA — após votação foi aprovado. Finalizando a pauta a - 
presidente abriu a' palavra para 'os membros. O coordenador Rafael informou que acontecerá 6: IF 
Startup Xperience das-14h do dia 28 de setembro às 14h do: dia 29 de. setembro, no auditório do 
-IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas. Aproveitou o momento para convidar a todos e solicitar . 
indicação de mentores.. Assim, esta 'indicação deverá ser enviada até o dia 20/09, séguida de uma foto é 

“um mini+ currículo. Tâmbém -que o link para. divulgação para .os alunos é: 
https://portal.pes. ifsuldeminas.edu.br/noticias/2333 eque as inscrições vão até o dia 26/09. Em seguida 
a professora Letícia solicitou a palavra e informou ser 'a nova Coprdenadora de Pesquisa do Campus . 
Machado e que também é a Presidente da Comissão de Ética no'Uso de Animais. (CEUA), neste sentido: 
informou também que a CEUA irá em todos os" Campi do IF SULDEMINAS para explicar os: 

* formulários e retirar. dúvidas. Finalizando. a prof. Sindynará abriu a palavra aos- membros e não. 
. havendo nada a mais a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e declaróu encerrada a 
“reunião às doze horas e dez minutos e eu, Sindynara Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida segue “aprovada. Pouso Alegre/MG “dezoito (18) de setembro de dois mile dezenove, í voo 

' Sindynara Ferreira Hivudoss RE Posso A - 
   

 


